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Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud invasiivset seenpatogeeni Diplodia sapinea kui 

intensiivset ja agressiivset puidusinetuse tekitajat. Seene tekitatud värvimuutus rikub puidu   

naturaalse ilu ja nõuab töötlemisel lisakulutusi ning vähendab puidust saadavat tulu. Töö 

uurimusliku osa eesmärgiks on välja selgitada kolme erineva keemilise koostisega 

puidukaitsevahendi efektiivsus puidusinetuse vastu võitlemisel. Testitavateks 

puidukaitsevahenditeks valiti ehituspoodidest kättesaadavad tõrjevahendid Mögel-fri, 

Boracol ja RP Wood. Katse teostamiseks valmistati männipuidust malts- ja lülipuidu 

katsekehad. Katsekehad töödeldi puidukaitsevahendiga ning asetati Petri tassi, kuhu oli 

eelnevalt kasvama pandud Diplodia sapinea. Katsetulemuste visuaalsel hindamisel kasutati 

analüüsitud katsekehade võrdlemist nakatamata kontroll katsekehadega. Värvimuutuste 

hinnangud tehti nii puidu pinnal kui ka puidu sees katsekehade lõhestamisel. Töö 

tulemusena selgus, et Boracol puiduimmuti tõrjus puidusinetust nii katsekehade pinnal kui 

ka sees. Boracoli kasutamisel oli puit sinetunud väliselt vaid üksikutel katsekehadel, kuid 

puidu sisemusse nakkus ei levinud ühelgi juhul. Mögel-fri puiduimmuti puhul oli  sinetus 

näha katsekeha välispinnal kui puidu sees. RP Wood tõrjevahendi puhul olid tulemused 

sarnased eelmisega, puidus oli sinetus nähtav nii puidupinnal kui sees.  
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The present Bachelor’s Thesis examines the invasive pathological fungus Diplodia sapinea 

as an intensive and aggressive agent in developing blue stain. Such discoloration destroys 

the natural beauty of the timber and requires additional costs in processing of wood 

protection and it reduces the value of the wood.  

The main goal of the thesis is to examine the efficiency of three different wood protection 

products, which chemical content varies to protect against blue staining. The wood 

protection products were selected for the present research as follows Mögel-fri, Boracol, 

and RP Wood. These are available in retail of construction materials.  

In order to perform the tests for sapwood and roundwood specimens were prepared from 

pine. After that the specimens were processed with given wood protection products and 

placed in Petri dishes, where blue stain fungus Diplodia sapinea was already growing. In 

the evaluation of the results, the infected and healthy specimens were visually compared to 

each other on the basis of the colour changes. The evaluation was carried out on the surface 

of the wood as well as by splitting the specimens and examining the inner layers of wood. 

 

The research determined that Boracol provided full wood protection against blue stain both 

on the surface and in the inner layers of wood. Blue stain was found only on surfaces of 

very few specimens, but in the inner layers of the wood the natural colour was preserved. 

In the specimens treated with Mögel-fri wood protection product, the blue staining was 

visible in both the surface of the specimen as well as in the inner layers of wood.  

In case of the RP Wood treatment, the test results were similar to the previous product and 

the blue stain infection was visible on the surface of the wood specimens as well as in the 

inner layers of the wood sample 
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SISSEJUHATUS 
 

Tänapäeva metsanduses on oluline metsavarusid säästlikult kasutada ja majandada. 

Mõistlik olemasolevate puiduvarude efektiivne kasutamine ja kulude 

minimeerimine annab märkimisväärse majandusliku efekti. Selle alla kuulub ka 

võimalikult kvaliteetse lõpp-produkti tootmine. Töös käsitletav puidusinetus on 

tülikas puidukahjustus, kuna see võib rikkuda puitmaterjali loomuliku ilu kahandab 

toote kvaliteeti ning toote väärtust. Kuna puidusinetus on kerge tekkima näiteks 

temperatuuri kõikumisest, puitmaterjali halvasti ladustamisest või ebapiisavast 

puidu hooldamisest, mis tekitab probleeme nii tööstustele kui ka tavakasutajatele. 

Sinetusest tulenevad iluvead ning sinetuse intensiivne värv võivad varjata teiste 

puitu lagundavate mädanike olemasolu (Jänes 2001). Töös testitakse erinevate 

puidukaitsevahendite efektiivsust puidusinetuse tõrjel, mis annab aimu nimetatud 

kaitsevahendite tegelikust mõjust puidusinetuse tõrjel . 

Puidusinetus probleemina on väga laialt levinud ja selle tekkimise, ennetamise ning 

tagajärgedega tegelemise kohta on tehtud mitmeid uuringuid. (Kreber 1994, Scmidt 

2006). Sinetust tekitavate seente arenemise, levimise, iseloomu ning ohtlikkuse 

uurimine viib probleemi ennetamises tulemuste saavutamisele lähemale. Tihti pole 

tõrjevahendite tootjad, kes väidavad pakutava toote pikaajalist kaitset puidusinetuse 

vastu, avaldanud uurimusi ega katseid toote efektiivsuse ja lubatavate tulemuste 

kohta. Varasemalt on tehtud sarnane uurimistöö (Käkki 2014), mis võrdles 

peamiselt kolme loodusliku koostisega puidukaitsevahendit puidusinetuse tõrjel. 

Käesolevas uurimustöös on uuritud peamiselt kolme keemilise koostisega 

puidukaitsevahendi tõrje võimalusi. 

Töö eesmärk on võrrelda kolme erineva keemilise koostisega puidukaitsevahendi 

tõrjetoimet hariliku männi (Pinus sylvesteris) puidu sinetuse tõrjel. Mänd sai 

valitud katsematerjaliks, kuna ta on puidusinetusele kõige tundlikum puuliik. 
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Tulemused annavad aimu kaitsevahendite efektiivsusest ning tarbijal on lihtsam 

teha valik toote hankimisel. 

Töö metoodika seisneb vastavate katsekehade töötlemise erineva keemilise 

koostisega puidukaitsevahenditega ja nende testimises puhassöötmel ette 

kasvatatud puidusinetust tekitava seenega Diplodia sapinea. Katsekehad kuivatati 

ja kuumutati tingimustes, mis peaksid andma sarnaseid tulemusi reaalses elus 

toimuvaga. Katse võrdleb kolme tõrjevahendi omadusi ning efektiivsust 

puidusinetuse tõrjumisel. Katsekehade puidusinetusega nakatumist hinnati nii 

välisel vaatlusel katsekehade pinnal, kui katsekehade sees. Töö koosneb 

sissejuhatusest, mis kirjeldab puidusinetust kui olulist probleemi puidutööstuses. 

Kirjanduse ülevaade liigitab seeni ja kirjeldab nende põhjustatud kahjustusi. Töö 

teine osa koosneb materjali ja metoodika osast, kus on välja toodud üksikasjalik 

katsekäik, kasutatud materjalid, tehnika ning masinad. Järgnevalt on esitatud 

katsetulemused ja analüüs ning arutelu ja kokkuvõte.  

.  

 

Tänuavaldus  

Tänan käesoleva uurimistöö läbiviimise juures abiks olnud Regino Kaske, Rein 

Drenkhanit ja Kalev Adamsoni. 

 

  



8 

 

 

 

KIRJANDUSE ÜLEVAADE  
 

1.1. Puidusinetus ja selle tekitaja Diplodia sapinea 

 

Puidusinetus või puidusine on seenpõhjuslik puidu värvuse muutus, mida võib 

klassifitseerida kõvamädanikuna. Sinetusest kahjustatud värvitoon puidul varieerub 

kahvatusinisest mustani. Sinetus areneb ka surnud puidus. Sinetus on puidu iluviga, 

puidu tugevust kahjustab see harva. Sinetuse negatiivsed mõjud on kuiva puidu 

suurenenud veeimamisvõime, puidu raskendatud kuivamine, ning ebaühtlane 

impregneerimisvedelike imbumine. Sinetuskahjustused, mis on alguse saanud 

ümarpuidus, võivad soodsate tingimuste korral areneda edasi ka lõpptootes. (Jänes 

2001) 

Puidusine esineb maltspuidus radiaalsete triipude värvuse muutumisena sinakaks, 

hallikaks või mustjaks, mis on põhjustatud ca. 100-250 kott- või kandseene poolt. 

Puidusinetust tekitavad seened jaotatakse kolme tekitajate gruppi: Ceratocystis, 

Ophiostoma ja Ceratocystiopsise liigid. Puidusine on okaspuudest esindatud 

eelkõige männil, kuid ka nulul, lehisel ja kuusel. Lehtpuudest esineb seda pöögil, 

kasel ja troopilistel puuliikidel. Sine levib puidu pealmistesse kihtidesse või siis 

ulatub ka puidu sisemistesse kihtidesse. Lülipuidulistel puudel muutub värvus 

eelkõige maltspuidus, kuna puidusinet tekitavad seened elavad peamiselt 

parenhüümsetes rakkudes. (Schmidt 2006) 

Eraldi käsitlust leiab uus invasiivne mändide patogeen Diplodia sapinea, mis on 

siiamaani eestikeelse nimeta (Drenkhan ja Adamson 2013) ja on tuntud ka nime all 

Sphaeropsis sapinea. Diplodia sapinea on enamasti tuntud võrsete patogeen 

okaspuudel kogu maailmas, mille puhangud on ilmnenud perioodiliselt üle 

maailma. Korduvad infektsioonid vähendavad tihti puude kasvu, moonutavad ja 

surmavad puid. Puude vigastamine ja haavamine peaks olema minimaalne, et 
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vältida Diplodia sapinea nakkuse sagenemist. Kergemini nakatuvad vaestemates 

kasvukohtades ja põuastes tingimustes kasvavad okaspuud. (Nicholls et al. 1990) 

 

Lisaks elavate puude ründamisele, põhjustab Diplodia sapinea puidusinet ka 

männipalkides. Värskelt langetatud palgid on infektsioonile väga vastuvõtlikud 

põhiliselt paljastatud palgi otste ning oksakohtade tõttu. Ligniini sisaldavaid 

rakuseinad ei kahjustu ja värvuse muutus esineb peamiselt parenhüümrakkudes 

ning säsikiirtes. Diploda sapinea poolt põhjustatud sinetus ei muuda puidu 

mehaanilisi omadusi. (Swart et al. 1985) 

Tänu melaniinile on seeneniidistik pruunikat värvi ja jäme, see sõltub põhiliselt 

seeneliigist. Mustjas-sinakas puidu värvus tekib valguskiirte murdumise optilise 

efekti tagajärjel. Puidu värvus on tegelikult must. Seeneniidistik tungib 

puidutüvesse läbi ristilõigete, radiaalselt puidukoores asuvate pragude kaudu ja  

liigub säsikiirte kaudu edasi. Lihtsalt kättesaadavad toitained (sahhariidid, 

süsivesikud, proteiinid, rasvad, tärklis) saadakse säsikiirte parenhüüm rakkudest. 

Tänu mehhaanilisele survele tungib kiirtest seeneniit pikikiudu trahheiididesse, 

pressides end rakkudevahelistest pooridest läbi ning liikudes edasi rakult, rakule. 

Kuna seenekolooniad hõivavad maltspuitu, trahheiide ning puidukiude, siis 

võidakse kasutada kapillaarvedelikke ka toitainetena. Olenemata spetsiaalse 

mikroseeneniidistiku ehk transpressooria võimest tungida läbi puiduraku seina 

füüsikalise surve või, ensüümide abil, pole enamusel juhtudest täheldatud puidu 

tugevuse muutumist. Seetõttu võib terminit „sinimädanik“ pidada eksitavaks 

sõnastuseks. (Schmidt 2006)  

Sinetusseene erinevus puitu lagundavast seenest on see, et sinetusseen ei mõjuta 

märgatavalt puidu struktuuri ega tugevust. Sinetus põhjustab väikseid muutusi 

puidu struktuuris, kui seen tungib puitu. Eelnevas etapis soodsad tingimused ei 

põhjusta rohkem kahju, siis on seda asjakohasem käsitleda pehme mädanikuna. 

Südamiku puit on sinetusseene vastu üldiselt immuunne, kuid välimuse tõttu on 

müügiks mõeldud sinetusega saematerjali hinnad odavamad. (Shupe et al. 2008) D. 

sapinea puhul ei märgatud suurt mõju maltspuidu kõvadusele ning tugevusele. 
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Katsed tehti toore või õhu käes kuivanud Pinus radiata puidul. Mõned seeneliigid 

võivad vähendada mõningal juhul puidu tugevust, seda arvestades tuleks hoiduda 

nakatunud puidu kasutamisest olukordades, kus puidu tugevuse säilitamine on 

oluline. (Darma 2004) Väga vähestel sinetusseene liikidel nagu Botryosphaeria 

theobromae, mis põhjustab sinetust troopilistel puuliikidel, on ensüümid, mis 

suudavad puidu rakuseina rünnata ja põhjustada mõõdetavat puidutugevuse 

kaotust. (Uzunovic et al. 2008) 

 

 

1.2. Seente ja puidusinetuse tekkimiseks vajalikud tingimused 

 

Seente areng puidus toimub vaid kindlatel temperatuuridel ja niiskustel. Alumiseks 

seente elutegevuse temperatuuripiiriks loetakse vahemiku 0 °C - 5 °C ja ülemiseks 

piiriks vahemikku 45 °C - 50 °C. Seente areng puidus lakkab ka sellisel juhul, kui 

niiskus puidus on alla 18-20 % või suurem kui 120-150 %. Seente elutegevuse 

puudumise põhjuseks võib olla, madal niiskuse tase puidus, kõrge niiskuse puhul 

aga õhu puudumine rakuõõntes. (Reiska 2016) Puidusinetuse tekkimiseks, sõltuvalt 

liigist on, sobiv miinimumtemperatuur vahemikus 0 °C - 3 °C optimaalseks 

temperatuuriks peetakse vahemikku 18 °C - 29 °C ning maksimaalne jääb 28 C °- 

40 °C piiresse. Niiskuse osakaalu optimaalne tase jääb 30 ning 120 % vahele. Palgi 

nakatumiseks sinetusega peab värskelt langetatud puude niiskusekadu olema 10-15 

%. Suurim puidusinetuse tekkimise oht on toore puidu ladudes ning 

puidutranspordil, siis kui puitu ümbritseva keskkonna suhtelise niiskuse tase on 

suurem kui 90%. (Schmidt 2006) Värskelt langetatud puud ja värske saematerjal 

sisaldab piisavalt hapnikku, mis võimaldab seenel kasvada. Seened üldiselt ei saa 

kasvada veest küllastunud puidus, ehk puidus niiskusega üle 120%. Sellistel 

tingimustel pole puidus piisavalt hapnikku, et seen saaks kasvada. Sinetusseen võib 

elada 1-6 kuud ilma hapnikuta, kuid kasvamiseks vajab ta hapnikku. (Uzunovic 

et.al 2008) Sinetusseen vajab vaba vett, et puitu koloniseerida ja seal kasvada. 

Puidu kiuseina niiskus peab olema üle küllastuspunkti, et seen kasvada saaks. 

Siiski on tähtis märkida, et seen jääb ellu puidus, kui niiskuse sisaldus on isegi alla 
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20%. Seen võib nii elada ja jätkata aktiivset arengut, kui niiskuse tase tõuseb. 

Põhja-Ameerikas on optimaalne seente kasvamise temperatuur 15 °C - 30 °C vahel. 

Siiski kasvavad need seened laia temperatuuriamplituudiga 0 °C - 35 °C, samuti 

jäävad need ellu väga madalatel temperatuuridel ning ka kõrgetel temperatuuridel, 

mis on ca. 45 °C juurde. Viimati nimetatud temperatuur on tavaliselt seentele 

surmav. Üks strateegia puidusinetuse tekke ennetamiseks värskelt langetatud 

palkides on hoida neid veega küllastumise tingimustes, näiteks tiigis või pideva 

vihmutuse all. Tehes seda korralikult on võimalik hoida palgid suhteliselt pikka 

aega sinetusest vabad. (Kreber 1994) 

 

 

1.3. Puidukaitsevahendite mõju erinevatele puidusinetust 

tekitavatele seentele 

 

Puidusinetust tekitavad seened jagatakse kolme erinevasse ökoloogilisse gruppi. 

Esimeseks grupiks on puidusinetuse tekitajad, kes arenevad eluspuudes. Peamiselt 

on tekitajaks Ophiostoma perekonna liigid. Optimaalseks niiskuseks on neile 50-

130%. Ophiostoma picea ning Discula pinicola levivad peamiselt tuule abil 

murdunud oksakohtade kaudu, eoste levimist soodustavad metsamajanduslikud 

tööd ning puidu transport. Veel levivad need seened kooreüraskite abil, koorimata 

männi tüvedes, millel on lastud metsas kuivada nädalaid ning kuid. Nimetatud 

puidusinetust tekitavad seeneliigid Hormonema dematioides, Aureobasidium 

pullulans ning Leptographiumi, mis esinevad kõige sagedamini halli männi (Pinus 

banksiana) maltspuidul ja koorel. Olulisemaid puidusinetust tekitavaid seeni tervel 

ning elusal hallil männil pole leitud. Laoplatsidele sanitaarsemate tingimuste 

loomine ning puidu transport kohe pärast puude raiumist aitavad vähendada 

puidusinetuse ohtu. 

Schmidt (2006) katsed viidi läbi Kanadas, New Brunswicki idarannikul. 

Ceratocystis coerulescens, millele järgnesid Leptographium spp., C. minor, 

Ophiostoma piliferum, O. picea, Osetosum, C. pluriannulata ning A. pullulans. 
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Discula pinicola olid kõige agressiivsemad liigid värske halli männi palgil. 

Põhiline puidusinetuse tekitaja on Discula pinicola, selle seene eripäraks on puidu 

sisemise osa värvuse muutmine, kuigi seene nakkust ei leidu puidu väliskihtides. 

Teiseks grupiks on puidusinetuse tekitajad, kes arenevad saematerjalis ja neid 

põhjustavad enamasti Cladosporiumi ja Strasseria geniculata liigid. Optimaalseks 

niiskuseks on 50-100%. Need seened tekivad halvasti ladustatud ja ebapiisavalt 

kuivatatud saematerjalis. Esimese ja teise grupi vahel selget piiri ei leitud, kuid D. 

pinicola esines nii palkidest valmistatud ladudes kui ka männipalkide vahelaos. 

Samuti täheldati ka O. Picea poolt saematerjali värvimuutust sitka kuuse (Picea 

sitchensis) puhul, eriti veel siis kui lauahunniku pinna niiskuse tase oli 22% või üle 

selle.  

Kolmandaks grupiks on puidusinetuse tekitajad juba valmistootes. Põhjustajateks 

on enamasti Aureobasidium pullulans ja Sclerophome pithyophila. Need on 

valmistooted, mida on töödeldud värvimise teel, kuid mis imavad 

kasutamiskeskkonnas uuesti niiskust: näiteks garaažiuksed, puidust fassaadilauad, 

aknaraamid ning aiamööbel. Samuti kui mittesobilikud aknakonstruktsioonid või 

naelad on kahjustanud värvikihti, mistõttu vesi imendub ja kandub puidus laiali, 

sest ei suuda puitu katva kaitsekihi tõttu aurustuda tagasi keskkonda. Seened 

hakkavad soodsas keskkonnas kasvama ning nende mütseel, spoorimassid ja 

viljakehad põhjustavad niiskuse kasvades värvikihi koorumist. Näiteks A. 

pullulansi seeneniidistik suudab kasvada läbi alküüdvärvide. Kolmanda grupi 

puidusinetuse tekitajate puhul on tegemist uue infektsiooniga puitmaterjali 

kasutuskohas, selle tekitajad ei tule kaasa palkide või saematerjaliga. Seenega 

nakatunud puit on vastuvõtlik erinevate lahuste imendumisele ja täpikujulised 

värvierinevused ilmuvad alles pärast värvimist, sellist lahuste imendumisvõime 

suurenemise efekti põhjustavad ka bakterid. (Schmidt 2006) 

Puidusinetust tekitava seene eosed levivad kevadel ja varasuvel. Eosed võivad 

levida tuulega, vihmaga, rahega, loomadega ja putukatega, samuti puude 

hooldamise varustuse, tehnika ja tööriistadega. ( Scully et al. 2015) 
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Puidusinetust tekitavate seente jälgimine erinevate taimehaiguste ning saaste all 

kannatavatel proovitükkidel on andnud ebamääraseid tulemusi. Schmidt (2006) 

vaatlustulemused ja seene isoleerimine selgitas, et seene poolt nakatatud puistutest 

hangitud puidul oli rohkem sinetust kui tervest metsast hangitud puidul. 

Laboratoorsed katsed ei kinnitanud saadud tulemusi: ladustatud kahjustusega 

kuuse-, männi- ning pöögipalkidel oli näha kiiremat värvuse muutumist. 

Pikemaajalisel laos seismisel polnud kahjustuste ulatuse vahe võrreldes tervete 

puude palkidega nähtav. Kinnitust leidis aga fakt, et tervete puude tüved pakuvad 

seentele pikemaajalisel kuivamisel paremaid tingimusi ning värvuse muutumise 

ulatus on seda tugevam. (Schmidt 2006) 

Diplodia sapinea kuulub oma omaduste poolest kahte esimesse gruppi, kuna 

suudab areneda nii saematerjalis kui ka kasvada elusatel puudel.  

 

 

1.4. Puidusinetuse dekoratiivne omadus ning selle eemaldamise 

võimalused 

 

Rootsis kasutavad tislerid värvi muutnud puitu huvitavate värvilahenduste 

pakkumiseks. Sellest on valmistatud ka omapäraseid muusikariistu. Vastava 

materjali saamiskatsed tehislikult ei õnnestunud, kuna ei tekkinud pidevat värvuse 

muutust proovides. Puidust võimalike tekkinud plekkide eemaldamiseks 

kasutatakse oksüdeerüvaid preparaate nagu soodiumkloriid ja vesinikperoksiid. 

(Schmidt 2006) Sinetusest kahjustunud puitu võib kasutada sulfaat- ja pleegitamata 

sulfitmassi tootmiseks. Pleegitatud sulfitmassi tootmisel suureneb pleekaine kulu 

sinetusseenest kahjustatud puidu töötlemisel. Paremate omadustega 

lihvpaberimassi sortide tootmiseks, siiski sinetusega puitu kasutada ei tohi, kuna 

see põhjustab lõpptootel tõsiseid värvivigu. (Jänes 2001) Seente abil on võimalik 

puitu värvida pruuniks, punaseks, lillaks, roheliseks ning mustaks. Enamus seeni 

on võimelised intensiivselt malts- ja lülipuidu värvi muutma. Teatud seeneliigid on 

võimelised looma erinevaid mustreid nagu Trogia crispa, lillaks muudab Dactylion 

dendroides, Phialemonium dimorphosporum, roheliseks Verticillium sp, 
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Chlorosplenium aeruginascens mustaks Aureobasidium pullulans, punaseks 

Fusarium oxysporum. (Gignac 2011) 

 

 

1.5. Diplodia sapinea levimine 

 

Diplodia sapinea (eelneva nimega Diplodia pinea, sün Sphaeropsis sapinea) on 

üks tavalisemaid ning enamlevinumaid okaspuude patogeenseid seeni, mis tuvastati 

Eestis esmakordselt 2007. aasta sügisel (Hanso ja Drenkhan 2009). Tegemist on 

geograafiliselt laialt levinud ja peamiselt mände kahjustava ohtliku patogeeniga, 

haigustekitaja kuulub kottseente rühma (Tainter ja Baker 1996). 

Diplodia sapinea on selgelt lõunapoolse päritoluga seeneliik ning seda pole 

mükoloogid Eestist kunagi varem leidnud, rääkimata seene tekitatud kahjustustest 

puudel. Esimest korda avastati see Järvseljal musta männi käbidel 2007. aasta 

septembris. Järgmise aasta sügisel leiti seda seent eksootmändidelt nii Muhumaalt 

kui ka Pärnust. 2012. aasta sügisel dokumenteeriti see patogeen ka Vormsi saarel 

looduslikul harilikul männil, kuid nakatunud olid vaid üksikud puud. D. sapinea 

front, laienedes lõunast põhja suunas, on jõudnud juba Lõuna-Eestit ning 

Saaremaad ühendavale kujuteldavale joonele, mida võib seeneleidude piirkonna 

järgi pidada hetkel tema levikupiiriks Eestis (Drenkhan et al. 2014) Eestis on leitud 

D. sapinea viiel erineval männiliigil (Adamson et al. 2015). 

Viimase kümne aasta jooksul on täheldatud, et patogeenne seen on liikunud Lõuna-

Euroopa aladelt põhja poole. Reeglina liiguvad seened põuaperioodidel edasi põhja 

poole. Teada on et, D.sapinea vabaneb suguta arengujärgu staadiumist tänu suurele 

veešokile. Põud 2003. aastal tekitas soodsad tingimused D. sapinea levimiseks 

Kesk-Euroopa aladele. Põuad registreeriti ka Eestis aastastel 2002 ja 2006. (Hanso 

ja Drenkhan 2009) 

D. sapinea edasist levikut põhja suunas, Euroopas toetavad ka leiud Rootsist. 

Nakatumine avastati mustal männil (Pinus nigra) ja harilikul männil (Pinus 

sylvesteris). (Oliva et al. 2013) D. sapinea on levinud ka Lätis, kuid 2015. aastal 
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leiti see seen ka Soomest (R. Drenkhan, avaldamata andmed). Teda on leitud ka 

Lõuna-Rootsist, kuid Norras pole seda veel dokumenteeritud (Adamson et al. 

2015). 

 

 

1.6. Diplodia sapinea ohtlikkus 

 

D. sapinea on ohtlik haigusetekitaja männi-, nulu-, seedri-, lehise-, elupuu-, 

kadaka-, kuuse ja ebatsuuga perekondadesse kuuluvatel okaspuudel. Kõige 

vastuvõtlikumad sellele haigustekitajale on siiski männiliigid, ka meie kodumaine 

harilik mänd (Pinus sylvesteris). Seda seent nimetatakse ka universaalseks 

patogeeniks, kuna ta kahjustab nii käbisid kui seemneid, võrseid, okkaid, juuri ning 

lisaks kõigele tekitab ka puidusinetust. Diplodia sapinea ohtlikkus seisneb selles, et 

seen ohustab nii noori kui ka täiskasvanud puid, samas ei jäta puutumata ka 

taimlataimi. Seenega nakatumine toob kaasa võrsete jooksva aasta juurdekasvu 

suremise. Võrsete suremise tõttu aasta-aasta järel põhjustab seen puude 

kängujäämist ja lõpuks hukkumist. Võrsete suremine, mis lõppeb puu 

hukkumisega, põhjustab metsamajanduslikku kahju. Lisaks on see probleemiks 

haljastuses ja parkides, kus seen võib tekitada puude surma ning kahjustada puude 

väljanägemist. (Drenkhan ja Adamson 2014)  

D. sapinea on võimeline kohastuma uute piirkondade tingimustega väljaspool 

seniseid elupaiku. Seene eluks uute tingimustega sihtkohti on väga suurel hulgal, ta 

on võimeline kanduma edasi teistele peremeesorganismidele ning pärast 

nakatumist on tema potentsiaalne paljunemisvõime suur. Tugeva mõjuna on välja 

toodud ka organismi levimine aasta jooksul kilomeetrite kaugusele. Levimine 

toimub abiootiliste faktorite kaudsel mõjul, eoste abil, inimteguritest tulenevate 

levimisvõimaluse kaudu ning globaalse kaubanduse teel. Paljunemise suur 

potentsiaal ja uute populatsioonide raskendatud leidmine suurendavad riske. Seene 

hävitamiseks puuduvad head ja praktilised tehnoloogilised võimalused. Riski 

suurendavate ökonoomiliste faktoritena tuleks arvestada seene võimet nakatada 
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majanduslikult tähtsaid puid ning nendest tehtud tooteid. Patogeen on võimeline 

põhjustama puu surma või siis valmistab ta puu ette teistele surmavatele 

organismidele. Seene tekitatud kahjustustel on otsene seos puidust saadava tuluga. 

(Hildebrandt 2005) 

 

 

1.7. Harilik mänd (Pinus sylvestris L.) 

 

Männipuit omab suurt majanduslikku tähtsust ning laialdast kasutust ka tööstuses. 

Harilik mänd on Eesti metsades suurimal pindalal kasvav puuliik. Männi 

enamusega puistud katavad erametsamaast 27% ja riigi metsamaast 45%. (Pärt et 

al. 2013). Kogutagavaralt moodustab mänd 37,3%, puistute pindalalt 32,5% ja 

hektaritagavaraks on 244 m3. Keskmiseks männikute vanuseks on 73 aastat 

(Aastaraamat Mets 2013, 2014).  

Mänd on lülipuiduline okaspuuliik, puit on keskmise tiheduse, kõvaduse ja 

tugevusega, keskmiselt kokkukuivav, kergelt töödeldav, kerge lõhestada ja 

kuivatada, kuid halvasti peitsitav ja liimitav. Lülipuit on vastupidav ja stabiilne, 

kuid suure vaigusisaldusega. Töötlemiseks immutamisel sobib maltspuit paremini 

kui lülipuit, kuna männi rakuseinad on sellise ehitusega, mis lasevad immutusainel 

tungida kõige sügavamale. Immutatava puidu niiskus peab olema alla 28 %, et vesi 

ei takistaks immutusaine imendumist puitu. (Pikk ja Kask 2014) Männipuidu 

immutamisel tungib immutusaine maltspuitu, lülipuit on raskesti immutatav, ei 

peeta vajalikuks lülipuitu immutada, kuna see looduslikult juba niigi oluliselt 

vastupidavam. Immutuskvaliteeti saabki hinnata maltspuidu värvuse järgi. (Riistop 

2010)  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Käesolevas bakalaureusetöös on teostatud uuring laboratoorsetes tingimustes. 

Kasutatavaks materjaliks oli hariliku männi puit (Pinus sylvesteris). Puuliigi valik 

tulenes sellest, et männipuit on Diplodia sapinea’le väga vastuvõtlik. Katsekehasid 

töödeldi puiduimmutusvahenditega: Mögel-Fri, Boracol 10-2BD ja puidu 

antiseptiku RP Wood tootega. 

Katsekehade transpordiks kasutati spetsiaalseid steriilseid kilekotte ning piiritusega 

käitlemisel desinfitseeritud kindaid. 

 

 

2.1. Kaitsevahendite tutvustus 

 

Puiduimmuti Mögel-Fri on tõhus vahend hallituse, sine ja seeneeoste vastu. Sobib 

kasutamiseks mitmesugustel pindadel. Toimib pööningutel, vundamendil, keldrites, 

seintel ja hoone taladel. Pinna töötlemisel nimetatud vahendiga kaob väline seene 

pealiskasv otsekohe ning pind omandab pikaajalise toimega kaitse. Kaitsevahend 

on lahusena valmis kohe kasutamiseks ning ei mõjuta puidu sees toimuvaid 

protsesse nagu mädanikku ja majaseent (Mögel-Fri toote tutvustus 2014). 

Boracol 10-2BD on sügavimbuv puidukaitsevahend (Joonis 1), mis sobib hallituste, 

puidusine, vetikate ja samblike hävitamiseks ja ennetamiseks puitmaterjalis. 

Kasutuskohtadeks on siseruumid, palkmajad, jahitekid, terrassid, katused ja 

aiamööbel. Vahendit kasutatakse lahjendamata ning oluline on jälgida, et puit oleks 

piisavalt niiske 15-28 %. Puidupoorid peavad olema avatud. Enne töötlemist tuleb 

pinnad mehhaaniliselt puhastada. Boracol 10-2Bd on lõhnatu ja töödeldud pind 

värvi ei muuda (Boracol 10-2BD toote tutvustus 2016). 
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Puidu antiseptik RP WOOD sobib kasutamiseks puiduelementide ja ehitiste 

(katusekonstruktsioonid ja hoonete tarindid) kaitseks sise- ja välistingimustes, ilma 

pinnasega vahetu kestvusega kokkupuuteta pindadele (katuselauad, puuhooned, 

püstpiirded). Kaitseb puitu mädanikku tekitavate seente, sinetuse, hallituse ja 

puidukahjurite eest. Siseruumides peaks kaitse kestma kogu hoone kasutusea 

jooksul. Väljas soovitatakse kontrollida iga 10 aasta järel (RP Wood toote tutvustus 

2015). 

 

  

Joonis 1. Töös testitud keemilised puidukaitsevahendid 

 

 

2.2. Katsekehade valmistamine 

 

Töös kasutamiseks lõigati toorest männi palgist eraldi lülipuidu ja maltspuidu 

katsekehad. Katsekehadel ei esinenud seenhaigusi ega muid märgatavaid 

kahjustusi. Katsekehade suurus valiti vastavalt Petri tasside suurusele ja 

mahutavusele. Töös kasutati 162 katsekeha, mille mõõtudeks enne kuivatamist oli 

30×30×10 mm, mis mahtusid kokku 54 Petri tassi. Erinevate seente vohamise 
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vältimiseks tuli asetada märjad katsekehad edasise töötlemiseni sügavkülma, 

temperatuuril -10 oC. Järgnevalt asetati üks osa katsekehadest kaheks ööpäevaks 

kuivatukappi (Memmert ULE-500) temperatuuriga 65 oC, kus need kuivatati 

absoluutkuivaks. Teine osa katsekehi asetati kaheks ööpäevaks kliimakappi 

(Rumed Type 3401) temperatuuriga 60 oC ja niiskusega 90 %. Antud 

kuivatusprotseduur vastab järgmistele kuivatusprotseduuri nõuetele: ’’Puidu 

kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja 

vastavusmärgi vorminõuded’’ (Riigi Teataja 22.10.2006) määruse poolt seatud 

kuivatusprotseduuri nõuetele (Taimekaitseseadus 2014) ’’Kuumtöödeldava puidu 

südamikus peab kuivatusprotseduuri käigus olema temperatuur 56 ºC vähemalt 30 

minuti vältel. Selleks peab puidukuivati kambri temperatuuriks olema tehniliselt 

võimalik saavutada vähemalt 60 ºC (Taimekaitseseadus 2014).  

Katsekehade töötlemine kemikaalidega toimus tõmbekapis sissekastmise meetodil, 

3 sekundi jooksul, ning sellele järgnes katsekehade kuivamine 3 ööpäeva jooksul. 

Katsekehade transpordiks kasutati spetsiaalseid steriilseid kilekotte ning piiritusega 

käitlemisel desinfitseeritud kindaid. 

 

 

2.3. Katse käik  

 

2.3.1. Katsekehade ettevalmistamine  

 

Katsekehad jaotati üheksasse erinevasse kategooriasse, eraldi nii malts- kui ka 

lülipuit (Tabel 1). Testiti eraldi kombinatsioonides kuivatatud, kuumutatud ja 

kuivatamata puitu ning kolme keemilise koostisega puidukaitsevahendit. 

Kontrollina kasutati katsekehi, mida ei kuivatatud ega töödeldud (toores puit). 

Eeldati, et nendel katsekehadel hakkavad levima seened, millega puit ümbritsevas 

keskkonnas nakatunud on. Teiseks kontrolliks kasutati katsekehi, mida oli eelnevalt 

kuivatatud, kuid mitte immutatud. Kolmandaks kasutati kontrollina katsekehi, mis 

olid immutamata ja kuumutatud. Kontrolli eesmärgiks on näidata, et puit on 
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eelnevalt vaba sinetusseente nakkusest ning näitab ka kuivatamise ja kuumutamise 

mõju väliste juhuslike seente elutegevusele.  

 

Tabel 1. Erinevad sinetusseene (D.sapinea) testimise katsevariandid 

 

Iga katsekategooria jaoks oli 3 Petri tassi nii malts- kui ka lülipuidu jaoks eraldi ja 

igas tassis oli kolm katsekeha. Pärast katsekehade kuivamist töödeldi 3 gruppi 

puidukaitsevahendiga, mille eesmärgiks oli välja selgitada kaitsevahendite 

vastupanuvõimet D. sapinea arengule.  

 

 

2.3.2. Sinetuse tekitaja ettevalmistamine Petri tassidesse 

 

Töid teostati laminaarkapi all, vältimaks katsekehade saastumist juhuslike 

mikroorganismidega. Kõigepealt toimus Petri tasside ettevalmistamine, mis 

steriliseeriti eelnevalt autoklaavis 1,2 atm juures, temperatuuril 106 °C 

(TUTTNAUER 3850 EL, Iisrael). Järgnevaks etapiks oli seenesöötme (2% 

virdeagar) lisamine Petri tassidesse. Sööde tuli tassidesse valada kuumalt, et 

hävitada võimalik tekkiv saaste. Söötmel lasti jahtuda ning seejärel külvati 

söötmele Diplodia sapinea eelnevalt kontrollitud tüvi. Seenel lasti kasvada 

puhassöötmel nädala jooksul enne katsekehade asetamist Petri tassidesse. Katse 

Katse 
grupp Katsevariant 

Lülipuit (Katsekehade 

arv) 
Maltspuit (Katsekehade 

arv) 

1 
Puiduimmuti MÖGEL- FRI + 

seen 9 9 

2 Puiduimmuti BORACOL + seen 9 9 

3 Puiduimmuti RP WOOD + seen 9 9 

4 Toores puit + seen 9 9 

5 Kuivatatud puit + seen 9 9 

6 Kuumutatud puit + seen 9 9 

7 Kontroll toores puit 9 9 

8 Kontroll  kuivatatud puit 9 9 

9 Kontroll kuumutatud puit 9 9 
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alguseks oli seen hõivanud kogu Petri tassi põhja. Katsekehad transporditi 

steriilsetes plastikkottides ja käitlemisel kasutati kummikindaid vältimaks saastet. 

Piiritusega desinfitseeriti kummikindad ja kõik katsekehadega kokku puutuvad 

pinnad. Katsekehad asetati Petri tassidesse ja suleti parafilmiga kindlalt. 

Katsetulemuste võrdlemiseks kasutati ainult visuaalse hindamise meetodit. 

Võrdlemise alusmaterjaliks võeti täiesti töötlemata terve puidu värvus ning 

vastavalt puidu värvimuutustele anti hinnang 5-palli süsteemis. Hinne 1 tähendab 

mitte mingit värvi muutumist võrreldes terve puiduga ja hinne 5 tähendab läbivalt 

musta värvust (Joonis 2). Vastavad kriteeriumid on nähtavad tabelis 2.  

Tabel 2. Puidu värvimuutuste visuaalse hindamise kriteeriumid. (Käkki 2014) 

Pallid Värvimuutus 

1 Puidus värvi muutusi ei esinenud võrreldes terve puiduga 

2 Värvi muutusi esines puidus täpikestena ja hajusalt 

3 Värvi muutusi oli puidus ühtlaselt tumedamate laikudena, kuid ei katnud 

läbivalt vaadeldavat pinda. 

4 Värvi muutused olid ühtlased, kuid toonilt heledamad. 

5 Puit oli värvuselt muutunud läbivalt mustaks. 

 



22 

 

 

Joonis 2. Katsekehade hindepallid vastavalt värvimuutustele 

 

Seene arengu jälgimist alustati 7 päeva möödudes katse algusest, s.o katsekehade 

asetamisest Petri tassi D. sapinea puhaskultuurile. Jälgimist korrati iga nädal kuu 

aja jooksul. Seejärel lasti seenel kasvada veel 3 nädalat, saamaks põhjalikumaid 

tulemusi. Seega tuli kokku 6 pildistamise ja dokumenteerimise korda, kuhu 

lisandus veel seitsmes kord, kui katsekehad lõigati lahti, et hinnata puidusinetuse 

ulatust ja levikut puidus.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Tõrjevahenditega immutatud katsekehade puidusinetuse 

hinnangud puidu pinnal välisel vaatlusel 

 

3.1.1. Mögel-Fri 

 

Immutatud katsekehadel esimese nädala möödudes, pole märgata sinetusega 

nakatumist malts ja lülipuidu osadel. Kahe nädala pärast tehtud vaatlused, andsid 

tulemusi maltspuidu nakatumisest seenega hajusalt, see ei katnud läbivalt 

vaadeldavat pinda, lülipuit nakatunud polnud. Kolme nädala pärast on tulemused 

samad võrreldes eelneva nädalaga. Nelja nädala möödudes pole samuti märgata 

sinetusega intensiivsemat nakatumist. Viie nädala möödudes oli immutatud 

maltspuidu katsekehadel näha värvuse ja laikude tumenemist, siiski ei katnud need 

läbivalt kogu vaadeldavat pinda. Lülipuidul nimetatud kategoorial erinevusi 

märgata polnud. Kuue nädala möödudes ehk nädal enne katsekehade lahti lõikamist 

anti katsekehadele välise vaatluse põhjal hinnangud, vastavalt visuaalse hindamise 

kriteeriumitele (Tabel 2). Fotodelt on näha, et Mögel-Fri puidukaitsevahendiga 

immutatud maltspuit on nakatunud sinetusega laiguti, see ei kata vaadeldavat pinda 

täielikult (Joonis 3), lülipuit (Joonis 4) on nakatumata. 
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Joonis 3. Mögel-Fri-ga töödeldud maltspuidu katsekehadel, sinetusega nakatumine 

nähtav laikudena 6. nädalal 
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Joonis 4. Kaitsevahendiga Mögel-Fri-ga immutatud lülipuit nakatumata 6. nädalat 

pärast katse algust 

 

 

3.1.2. Boracol 

 

Immutatud katsekehadel esimese nädala möödudes pole märgata sinetusega 

nakatumist. Kahe nädala pärast pole sinetusega nakatumist märgata katsekehadel. 

Kolme nädala pärast polnud immutatud katsekehadel sinetusega nakatumist. 

Neljandal vaatlus- ja pildistamiskorral polnud immutatud maltspuidu katsekehadel 

sinetusega nakatumist märgata. Lülipuidu katsekehadele oli seen õrnalt külge 

haakunud. Võrreldes eelnenud nädalaga oli maltspuidu katsekehadel näha 

nakatumine, tugevate värvimuutnud mustade laikudena, kuigi see varieerub ning on 

tuvastatav vaid ühes Petri tassis. Kuuendal katsenädalal olid immutatud katsekehad 

põhiliselt hajusalt nakatunud, üksikute laikude näol (Joonis 16). Immutatud 

maltspuit (Joonis 5). Immutatud lülipuit hajusalt nakatunud (Joonis 6). 

 

 

Joonis 5. Boracoli-ga immutatud maltspuidu katsekehad kuuendal nädalal 
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Joonis 6. Boracoli-ga immutatud lülipuidu katsekehad kuuendal nädalal, 

sinetusega nakatumine hajusalt vaid puidu pinnal  

 

 

3.1.3. RP Wood 

 

Esimene hinnang immutatud katsekehadele, polnud sinetusega nakatumist näha. 

Teise nädala möödudes katsekehad nakatunud polnud. Kolme nädala pärast oli 

kaitsevahendiga immutatud maltspuidul näha nakatumine laikudena, mis ei katnud 

läbivalt tervet pinda, vaid pigem hajusalt. Nelja nädala möödudes oli immutatud 

maltspuidu katsekehadel nakatumine näha laikudena, kuid võrreldes eelneva 

nädalaga olid laigud tumedamad. Siiski ei katnud need vaadeldavat pinda täielikult, 

vaid hajusalt. Lülipuidul erinevusi märgata polnud. Viie nädala möödudes oli 

immutatud katsekehadel näha värvuse ja laikude tumenemist, siiski ei katnud need 

kogu vaadeldavat pinda. Lülipuidul nimetatud kategoorial erinevusi märgata 
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polnud. Kuuendal katsenädalal on näha, et lülipuit on hajusalt nakatunud, kuid 

maltspuit on nakatunud laiguti, sarnaselt Mögel-Fri tõrjevahendiga (Joonis 16). 

Laiguti nakatunud maltspuidu katsekehad (Joonis 7). Lülipuidul hajusalt näha 

nakatumine (Joonis 8). 

 

Joonis 7. RP-Wood-ga immutatud maltspuit sinetusega nakatumine laiguti 6 

nädalal 
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Joonis 8. RP -Wood-ga immutatud lülipuidu katsekehadel näha hajus sinetusega 

nakatumine 6 nädalal 
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Joonis 16. Kuuendal katsenädalal antud puidusinetuse hinnangud analüüsitud 

katsekehade pinnal 

 

 

3.1.4. Kuumutatud, kuivatatud, toores puit 

 

Esimesel nädalal on kuivatatud ja toorel maltspuidul selgelt näha sinetusega 

nakatumine. Seenega Petri tassis olevatel katsekehadel ja immutatud katsekehadel 

ei esinenud silmaga nähtavaid erinevusi. Nimetatud kategooriate maltspuidu 

kontrollidel oli näha saastest tingitud nakatumine. Lisaks oli kuumutatud lülipuidul 

näha saastest tingitud nakatumist. Teise nädala möödudes oli tooretel maltspuidu 

katsekehadel näha suurem sinetusega nakatumine, värv oli võrreldes eelneva 

nädalaga muutunud tumedamaks. Kuivatatud ja kuumutatud maltspuidu 

katsekehadel oli näha värvuse muutumist tumedamaks ning sinetusega nakatumine 

vaadeldaval pinnal oli vähene. Kontrollid sinetusega nakatunud polnud nimetatud 

kategooriatel. Kolme nädala pärast oli toore maltspuidu katsekehadel värv 

tumenenud veelgi, kuid täiesti läbivalt mustaks polnud see muutunud. Kuivatatud 
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ja kuumutatud maltspuidu katsekehadel oli värvus veel rohkem tumenenud ja 

osades Petri tassides oli nakatumine vaadeldaval pinnal täielik. Kontrollidel 

sinetusega nakatumist polnud näha. Nelja nädala möödudes polnud toored 

maltspuidu katsekehad muutunud võrreldes eelneva nädalaga. Küll oli aga märgata 

hajusat, üksikute laikudena nakatumist tooretel lülipuidu katsekehadel. Kuivatatud 

ja kuumutatud maltspuidul erinevusi võrreldes eelneva nädalaga polnud näha. 

Lülipuidul seevastu oli selgelt näha sinetusega nakatumine, kuid hajusalt, üksikute 

laikudena. Toored maltspuidu katsekehad polnud muutunud võrreldes eelneva 

nädalaga. Lülipuidul levis seen üksikute laikudena. Kuivatatud ja kuumutatud 

maltspuidu katsekehadel oli sinetusega nakatumine ülepinnaline ning kattis 

vaadeldavat pinda. Erinevus seisnes vaid selles, et katsekehade värvimuutus oli 

toonilt heledam. Lülipuit nimetatud kategooriatel oli siiski vähem nakatunud ja 

üksikute tumedamate laikudena, ei katnud vaadeldavat pinda täielikult. Kuuendal 

nädalal oli kuumutatud ja kuivatatud katsekehadel sinetusega nakatumine, 

võrreldes eelneva nädalaga muutusteta (vt. Joonis 9). Maltspuidul ja lülipuidul on 

võrreldav vaid puidutoonide vahe. 
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Joonis 9. Kuumutatud ja kuivatud maltspuidu (vasakul) ja lülipuidu (paremal) 

katsekehad 

 

 

3.2. Kontroll katsekehad 

 

Kontroll katsekehadel Petri tassides ei olnud märgata sinetusseene arengut, kuid oli 

märgata hallitusseente ja bakterite intensiivset arengut (Joonis 10). Põhiliselt 

tuleneb see sellest, et 65 oC juures töötlemine pole suutnud neid puidust 

elimineerida. Teine võimalus on see, et on välise keskkonnaga kokkupuutel 

nakatunud. Kontrollkatsekehade transpordi puhul kasutati samuti steriilseid 

plastikkotte ning käitlemisel piiritusega desinfitseeritud kindaid. Üritati vältida 
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välise keskkonnaga kokkupuutumist, kuid tekkinud hallitusseente ja bakterite 

arengut ei suudetud takistada. See ei mõjuta otseselt meie katsetulemusi, kuna 

puidusinetust tekitavat seent ei leitud ühestki kontrollist. Katsekehade sisemistest 

kihtidest ei leitud samuti märke sinetusseene arengust (Joonis 11). 

 

Joonis 10. Osaliselt hallitusseentega pindmiselt nakatunud kontroll katsekehad 

 

Kontroll katsekehade sees säilis puidu naturaalne värvus ning hinnata saab seda 

sinetuse vabaks puiduks. 
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Joonis 11. Kontrollkatsekehade sees ei leitud märke nakatumisest puidusinetusega 

 

 

3.3. Tõrjevahenditega immutatud katsekehade puidusinetuse 

hinnangud puidu sees 

 

Katsekehad lõhestati pikikiudu, sellisel moel oli näha seennakkuse levik puidu 

sees. Hinnangud puidu sisemiste kihtide nakatumise määrale (Joonis 17) on antud 

vastavalt visuaalse hindamise kriteeriumidele (Tabel 2). 



34 

 

 

 

Joonis 17. Seitsmendal katsenädalal antud hinnangud puidu sees 

 

 

3.3.1. Mögel-Fri 

 

Mögel-Fri-ga töödeldud katsekehadel oli puidu sisemistes kihtides näha maltspuidu 

osas suurem nakatumine, kuigi vaid ühtlaste tumedate laikudena, vaadeldavat pinda 

see läbivalt ei katnud. Lülipuidu puhul oli nakatumine näha hajusalt. Sisemistes 

maltspuidu kihtides on näha immutatud aine imbumist vaid katsekehade otstes, 

immutamata osas on puit nakatunud seenega (Joonis 12). 
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Joonis 12. Lõhestatud maltspuidu katsekehade otstes on näha MÖGEL-FRI 

puidukaitsevahendi tõrjuv mõju 

 

 

3.3.2. RP Wood 

 

RP WOOD puidukaitsevahendiga immutatud malts ja lülipuidu katsekehade 

lõhestamisel esines sinetusega nakatumine. Maltspuidus oli sinetusega nakatumine 

intensiivsem kui lülipuidus (vt. Joonis 13). Maltspuidus oli märgata sisemistes 

kihtides tumedaid laike, lülipuidul seevastu laike polnud ning nakatumine jäi pigem 

hajusaks. 
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Joonis 13. Puidukaitsevahendiga RP WOOD immutatud katsekehade lõhestatud 

maltspuit (vasakul) ja lülipuit (paremal) 

 

 

3.3.3. Boracol 

 

Testitud tõrjevahenditest osutus kõige efektiivsemaks BORACOL puiduimmuti, 

kuigi välisel vaatlusel oli puidu pindadel näha õrna nakatumist sinetusega siis 

sedagi ainult kolmel maltspuidu katsekehal. Lülipuidu katsekehade välisel vaatlusel 

oli sinetusega nakatumist hajusalt. Lülipuidu katsekehade nakatumine on näha (vt. 

Joonis 14). Puidu sees aga polnud ei malts- ega ka lülipuidus märke sinetusseene 

nakatumisest sisemistes puidukihtides. See kinnitab, et BORACOL on kõige 

tõhusam, kuna sisemistel puidukihtidel säilis naturaalne puidu tekstuur (Joonis 15). 

Seen ei suutnud tungida puidu sisemistesse kihtidesse 8 nädala jooksul alates katse 

algusest. Tootja lubab tõhusat kaitset hallituste, puidusine, vetikate, samblike 

hävitamiseks ja ennetamiseks puitmaterjalis. Teostatud katse kinnitab tootja 

lubadusi. Arvestades seda, et Petri tassis olevad tingimused on väga ekstreemsed, 

siis sellist situatsiooni reaalsuses esineb pigem harva, võib lugeda, katsetatud 

immutusvahendit täiesti efektiivseks ja sinetust tõrjuvaks. Käkki (2014) 

uurimistöös selgitati välja looduslike koostisega tõrjevahendite efektiivsus sinetuse 

tõrjel. Kasutati männitõrva, linaõli ja Eco Krunt PRG 30. Uurimistöös selgus, et 
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männitõrv ei suutnud puidusinetust vältida. Linaõli puhul osutusid puiduimmuti 

koostisosad seenele toiduks, seetõttu arenes seen edukalt. Linaõli ei täitnud 

eesmärki sinetuse tõrjel. Eco Krunt PRG 30 osutus (Käkki 2014) katses 

edukaimaks tõrjevahendiks. Edukus tulenes Eco Krunt PRG koostisest, mis oli 

leeline ning muutis puidu immutatud osa seene elutegevuseks vastuvõetamatuks.  

 

Joonis 14. Seitsmendal katsenädalal on näha Boracol-ga immutatud lülipuidu 

katsekehadel Diplodia sapinea-ga nakatumine puidu pinnal 
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Joonis 15. Puidukaitsevahend Boracol osutus efektiivseimaks sinetuse tõrjel, 

sisemistes puidukihtides pole sinetusest jälgi 

 

 

3.3.4. Toores, kuivatatud ja kuumutatud puit 

 

Kuivatatud puidu sees oli näha sinetusseene väga intensiivset arengut nii malts- kui 

ka lülipuidu osas. Lülipuidu puhul olid värvimuutused ühtlasemad, kuid heledamad 

vaid toonilt. Maltspuidu katsekehade puhul oli märgata puidu täielikku 

värvimuutust mustaks, mis tähendas efektiivset sinetusega nakatumist. Malts- ja 

lülipuidu sinetusega nakatumine on näha (Joonis 18). Sarnaselt kuivatatud puiduga 

olid ka kuumutatud puidu katsekehad nakatunud sinetusega.  

Lülipuit oli taaskord vähem nakatunud kui maltspuit (vt. Joonis 19). Maltspuidu 

nakatumine sinetusseenega oli ülepinnaline ning värvitoon katsekehadel oli ka 

seespidisel vaatlusel musta värvi. Seega puidu kuivatamine ja kuumutamine pigem 

soosis sinetusseene arengut. Toore puidu sees on näha hajus sinetusega 

nakatumine. Malts- ja lülipuidus saab sinetusega nakatumist hinnata samale 

tasemele. Ilmselt toore puidu katsekehades olev vesi takistas sinetusseene aktiivset 

arengut ning tekkinud tulemusi saab hinnata pigem vähem nakatunuks.  
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Joonis 18. Kuivatatud puidu sees ilmnes sinetuse nakkus 

 

Kuumutatud puidu sees oli näha väga intensiivne sinetuse areng, kuna tingimused 

seene arenguks olid soodsad. 

 

Joonis 19. Kuumutatud puidu sees nähtav sinetuse nakkus 
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Joonis 20. Toore lülipuidu katsekeha pinnal nähtav sinetus seenega nakatumine 

 

Toore lülipuidu katsekehadel on näha sinetusseene vähene areng, nii puidu pinnal 

kui ka sisemistes kihtides (Joonis 20), ilmselt liigniisked tingimused polnud seene 

arengu jaoks soodsad. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida keemilise koostisega 

puidukaitsevahendite efektiivust, puidusinetust tekitavate seente tõrjumisel. 

Puidusinetust tekitavaks seeneks valiti puhaskultuuris ette kasvatud  Diplodia 

sapinea, lähtudes sellest, et tegemist on meie metsadesse hiljuti levinud invasiivse 

seenpatogeeniga ja ühtlasi ka puidusinetuse tekitajaga. Kaitsevahenditena kasutati 

töös Mögel-Fri, Boracol ja RP-Wood tõrjevahendeid. Need on lihtsalt 

kättesaadavad ka ehituspoodidest.  

Uurimistööks kasutatavaks materjaliks valiti hariliku männi (Pinus sylvesteris L.), 

malts- ja lülipuidu katsekehad. Need jaotati 9 erinevaks katsevariandiks, katsekehi 

oli kokku 162 ja kasutati 54 Petri tassi.  

Katses saadud tulemused täidavad selgelt püstitatud eesmärke. Puidukaitsevahend 

Boracol suutis edukalt sinetusseent tõrjuda nii puidu välispinnal kui sees. Maltspuit 

nakatus siiski vaid ühes Petri tassis. Kuna Petri tassis olid seene arenguks loodud 

väga head tingimused saab kinnitada puidukaitsevahendi head vastupanuvõimet 

puidusinetuse kaitsel nii sise- kui väliskeskkonnas. 

Puiduimmuti Mögel-Fri puhul, olid katsekehad nakatunud nii pindmistes kui 

sisemistes puidukihtides. Siiski oli märgata erinevus nakatunud ja nakatumata 

puidu vahel, nimelt katsekehade otstesse polnud seen tunginud, kuid sissemusse 

oli. Ilmselt ei jõudnud immutusvahend piisavalt sügavale puidukihtidesse. Kuna 

seen oli tunginud ka sisemistesse kihtidesse vajab antud tõrjevahend pikemat 

immutusaega, et tõrje oleks efektiivsem.  

Puidukaitsevahend RP-Wood-ga immutatud katsekehadel ilmnes samuti sinetusega 

nakatumine nii malts kui ka lülipuidu katsekehades. Lülipuidu osas polnud 

nakatumine nii intensiivne kui seda oli maltspuidus. Maltspuidu värvusemuutus oli 

heledam kui Mögel-Fri puhul, siiski oli nakatumine näha ka sisemistes 
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puidukihtides. Antud puidukaitsevahendit ei saa pidada piisavalt efektiivseks 

sinetusseente tõrjumisel. 

Lisaks testiti ka toore, kuivatatud ja kuumutatud puidu vastupanuvõimet 

sinetusseene nakkusele. Toores puit nakatus vähesel määral, ilmselt on põhjuseks 

liigne niiskus, mis ei lasknud seenel edukalt areneda. Kuivatatud ja kuumutatud 

puidu puhul oli näha täielikku sinetusega nakatumist põhiliselt maltspuidu osas, 

mille tulemusel värvus puit mustaks. Tulemusi kinnitas ka sisemistes puidukihtides 

olev ülepinnaline must värvus. Arvatavasti olid katsekehade kuumutamine ja 

kuivatamine loonud seene arenguks soodsaimad tingimused.  

Töö täitis oma eesmärki ning kinnitas, et Boracol puidukaitsevahend on võimeline 

sinetust tõrjuma männipuidul kõige efektiivsemalt ka otsesel kokkupuutel seenega 

niisketes tingimustes Petri tassis. Mögel-Fri puhul saaks paremaid tulemusi siis kui 

teostada kaitsevahendiga immutamist pikemat perioodi.  

 

Praeguse uurimistöö katse tulemusena on see puidukaitsevahend siiski ebapiisav 

puidusinetuse tõrjel. RP Wood puidukaitsevahendi puhul ilmnes visuaalsel 

vaatlusel sinetusseene nakkus nii  pindmises kui sisemistes puidu kihtides. 

Nimetatud puidukaitsevahend ei ole sobiv puidusinetuse tõrjeks. 
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EFFICIENCY OF VARIOUS WOOD PROTECTION PRODUCTS TO 

AVOID BLUE STAIN ON PINE WOOD 

SUMMARY 

 

The main goal of the present Bachelor’s thesis was to examine the efficiency of 

three different wood protection products, whose chemical content varies, in fighting 

against blue staining fungi. Pre-grown pure culture Diplodia sapinea was chosen as 

the blue staining fungus, because of the fact that it is one of the invasive fungal 

pathogen that has just recently spread to Estonian forests and also causes blue 

staining. The sample wood protection products selected for the present research 

were Mögel-Fri, Boracol, and RP Wood, which are all readily available in 

construction shops.  

 

In order to perform the experiments, pine (Pinus sylvesteris L.) sapwood and 

roundwood specimens were chosen. These were divided into 9 testing categories. 

The total number of test specimens was 162 and 54 Petri dishes were used.   

The test results clearly meet the set objectives. Boracol wood protection product 

managed to fight the blue stain fungus both in outer and inner layers of the wood. 

Sapwood did become infected, but only in one of the Petri dishes. Since in the Petri 

dishes there were created sufficiently good conditions for the development of the 

fungus, it can be confirmed that the wood protection product caused resistance in 

fighting against the blue staining both indoors and outdoors 

In case of wood preservative Mögel-Fri, the test specimens had become infected in 

surface layers as well as in the inner layers of wood. However, there was a visible 

difference between the infected and uninfected wood – the fungus had penetrated 

into the inner layer of the test specimens but had not infected the ends of the 

specimens. Apparently, the wood preservative did not reach sufficiently deep into 

the layers of wood. As the fungus had reached the inner layers, then Mögel-Fri 

wood protection agent needs longer absorption time for higher efficiency. 
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The blue staining infection was detected in both sapwood and roundwood test 

specimens, when they had been absorbed with wood protection product RP-Wood.  

In the roundwood, the infection was not as intensive as in the sapwood specimens. 

The sapwood discoloration was lighter than in case of using Mögel-Fri, yet the 

infection was visible also in the inner wood layers. Thus, the wood protection 

product cannot be deemed sufficiently effective in fighting against blue staining 

fungi.  

In addition the resistance of undried, dried and heated wood to the blue staining 

fungus was tested. The undried wood got infected to a little extent, most probably 

due to the moisture in the wood that inhibited the fungus from successfully 

developing. In case of dried and heated wood, the total infection with blue staining 

was visible in mainly sapwood layer, which turned black. The results were also 

confirmed by the total area black discoloration in the inner wood layers. 

Presumably, the heating and drying the test specimens had created more favourable 

conditions for the development of the fungus. 

The research fulfilled its goal and confirmed that the Boracol wood protection 

product is most efficiently capable of fighting the blue staining in pine wood, also 

in direct contact with the fungus in moist conditions of the Petri dish. Mögel-Fri 

would yield better results if the wood protection agent was given a longer time 

period for the absorbing. As a result of the present research, the product could be 

deemed ineffective in fighting blue staining.  

 

In using the wood protection product RP Wood, the blue staining infection 

appeared upon visual examination in the surface layers as well as in the inner 

layers of the wood specimens. The product is not suitable for fighting against blue 

staining. 
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